Selvevaluering 2019-2020
Textilskolen – Fri Fagskole

Jævnfør §17 i ‘Lov om efterskoler og frie fagskoler’ skal den enkelte skoles virksomhed, minimum hvert
andet år, evalueres i forhold til sammenhæng med det specifikke værdigrundlag.
I 2019-2020 arbejder vi på Textilskolen, med afsæt i skolens værdigrundlag, med selvevaluering på
følgende område:
Individets selvoplevede erkendelse over for fællesskabet / helheden.
Emnet behandles med afsæt i følgende underspørgsmål:
• Hvordan arbejder vi med elevernes egen individuelle erkendelse / det særlige de hver især
kommer med i undervisningen?
• Hvordan danner vi individer til at bidrage til det store fællesskab (samfundet/ branchen)?
Plan:
Kickoff seminar, januar 2019:
Selvevalueringen startes op med et kickoff seminar for skolens bestyrelse og hele personalegruppen i
januar 2019. På seminaret vil vi folde spørgsmålet til evaluering ud og forsøge at opnå en fælles
forståelse af emnet og de muligheder og udfordringer der ligger i det.
På seminaret deltager filosof og foredragsholder Morten Paustian fra Copenhagen Coaching center
som vil holde et inspirationsoplæg om emnet Unge, fællesskaber og individ, og perspektivere emnet
sammen med os.

Efterfølgende arbejder bestyrelse og personale med emnet i workshopformater på tværs.
Kikcoff seminaret afsluttes med en fælles gennemgang af tidsplanen for selvevalueringen samt
implementering af de nye idéer og spørgsmål som måtte være dukket op i løbet af seminaret.
Interview:
I forbindelse med udviklingen af den faglige profil og undervisningen arbejder skolens faste undervisere
løbende med at dokumentere elevernes faglige og personlige udbytte af undervisning,
4 udvalgte elever følges på skoleåret 2018/2019 igennem hele deres forløb på skolen som casestudie
af de metoder som anvendes i undervisningen i idéudvikling. De fire er udvalgt med blik for at
diversiteten er så stor som mulig, og at de på den måde kan repræsentere et bredt udsnit af skolens
elevgruppe. Eleverne interviewes med jævne mellemrum i individuelle refleksive samtaler med
underviserne over de processer og projekter de har gennemgået, og hvilket udbytte og indsigter det har
givet dem.
Halvårlige evalueringer:
Ved afslutning af skoleåret 2018/2019 gennemføres den første store skriftlige evaluering for alle

skolens elever efter igangsættelsen af selvevalueringen.
Den skriftlige evaluering gennemføres to gange om året og dækker bredt elevernes oplevelse af deres
forløb på Textilskolen. I 2019-2020 vil vi derudover have særligt fokus på at spørge ind til emnet for
selvevalueringen i den skriftlige evaluering.
Midtvejs seminar, januar 2020:
I januar 2020 afholdes et midtvejsseminar for bestyrelse og personale, hvor de foreløbige resultater og
indsigter i selvevalueringen behandles og der lægges en plan for den resterende periode.
Resultater og opfølgning:
Resultater og opfølgning på de forskellige faser i selvevalueringen offentligøres løbende her på siden.

